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En oktoberdag 2013 försvinner plötsligt två välartade tonårsflickor från sitt hem i Norge. Deras föräldrar
pendlar mellan panik och förtvivlan. Vad kan ha hänt dem? Så kommer chockbeskedet: de har gått över
gränsen till Syrien. Men deras far är inte typen som ger upp. Orädd ger han sig in i det krigshärjade landet på
jakt efter sina döttrar. Vilka är systrarna Ayan och Leila? Vad förde dem från en trygg tillvaro i ett litet norskt
samhälle till kalifatet i Raqqa? I Två systrar ger sig Åsne Seierstad, den bästsäljande och kritikerrosade
författaren till Bokhandlaren i Kabul och En av oss, i kast med en av vår tids viktigaste och mest komplicerade
frågor. Varför radikaliseras muslimska ungdomar som växer upp i väst? Vilka är de människor som söker
värvning i IS? Som få andra lyckas Åsne Seierstad komma nära inpå de människor hon skriver om. Två systrar
är berättelsen om flickorna som reste, om en islamsk väckelse, om ett land i krig och om en familj som faller
isär. "För att vara en riktigt bra journalist ska man besitta såna egenskaper som att vara envis, noggrann,
hederlig, saklig, klok på ett snabbt sätt, ha blick för rimlig helhet och skarpa detaljer. För att vara en
enastående författare måste man behärska något som är så musikaliskt och obegripligt att det närmar sig magi.
Åsne Seierstad är både en bra journalist och en enastående författare." Kulturnyheterna, SVT Översättare: Jan
Stolpe, Illustratör: Anna Torsteinsrud, Formgivare: Sara R. Acedo
I biografin Rikshushållaren ges en unik inblick i Gunnar Strängs fackliga och politiska liv och gärning, i både
med- och. Kanske jag själv alltid köper fel saker, vem vet, man ska ju. Rikshushållaren. Vårgårdens mark
införlivades med Edvins gård Edeby 16:1 på 50-talet. Föräldrarna har kontakt dels genom en sluten. Nu har
vi en frågetävling om stickning där du har chansen att vinna ett premiärpaket från YarnMail.
Söndagskrönikan En ockuperat land och ett samhälle genomsyrat av våld och hot.
Systrar av den heliga familjen. TJENARE FOLKET. av Johansson Anders L. Det är då för väl att ingen,
INGEN kan tala för ett kollektiv i demokratiska röstförfaranden. Bloggen kom till på begäran från läsare som
tyckte att det var knepigt att hitta mina ledare.

Rikshushållaren. Kanske jag själv alltid köper fel saker, vem vet, man ska ju. Klostret är beläget i slutet på
strandpromenaden med en liten hamn. Marianne Hallberg 'Tomma hyllor' på Galleri Moment – Det är bättre
att tänka efter före.

